Tertúlias Vilafranquenses
O Touril
Fundação:
2 de julho de 1977
Morada:
TV. dos Tanquinhos, 3 - 5
Vila Franca de Xira
Contactos:
967 073 857
geral@tertuliaotouril.pt
www.tertuliaotouril.pt
www.facebook.com/otouril
N.º de sócios:
16 (um dos fundadores)

Fundada por um grupo excursionista, que habitualmente se reunia na antiga taberna Vila-Franquense
“14 e 8”, “O Touril” surgiu pelo convívio dos seus fundadores. A necessidade de ter um local próprio que
permitisse as longas conversas, os serões tauromáquicos, almoços, jantares, lanches, o convívio tertuliano...
Desta necessidade, nasceu “O Touril”. Os seus fundadores decidiram alugar o edifício n.º 7 da travessa da
Lourença, o qual viria a sofrer fortes intervenções estéticas, fazendo daquele espaço uma segunda “casa”.
Os fundadores do “Touril” procuraram consagrar no edifício um conjunto de simbolismos e expressões
identitárias, numa clara simbiose entre a Tauromaquia em geral e os seus particularismos ao nível local.
A fachada da Tertúlia apresentava-se como uma réplica, quase perfeita, da entrada do “Touril da Praça
de Toiros Palha Blanco”, sendo a sua porta de acesso, idêntica à que se situa no touril da Praça Vila-Franquense. No seu interior, havia imitações, quer da porta dos cavalos quer da porta dos cabrestos e
até mesmo uma miniatura de uma teia.
Os últimos anos na Travessa da Lourença foram marcados pelo renascimento das comemorações das
festas da cidade de Vila Franca de Xira. O “Colete Encarnado” encerra claramente o ponto alto destas
festividades... O que começou por ser um convívio envergonhado entre os Fundadores resistentes, família e alguns jovens amigos, tornou-se nos últimos tempos um grande evento que reúne velhos, novos,
amigos e apenas visitas que partilham a mesma “Afición “ pela “Festa Brava”.
Em poucos anos, os “amigos cresceram” e a travessa da Lourença todos os anos apresentava uma “moldura humana” que deixava os mais antigos carregados de orgulho e os mais novos felizes por pertencerem a semelhante Família.
Nos últimos anos, com o esforço dos atuais sócios e com o apoio de todos aqueles que têm este espaço
como referência, “ O Touril “ renasceu no seu novo espaço, aumentou a sua Família e é Hoje uma Tertúlia
Viva, tentando recriar aquilo que Outros em tempos, bem diferentes, fizeram – “Tertúlia”.
Com a morte de dois dos três últimos fundadores, o fim da Tertúlia parecia algo anunciado, mas da vontade e persistência de um grupo, resistente ávido em manter vivo o espaço no qual cresceram e viveram
grandes momentos, nasceu a união e a concordância em não deixar acabar “ O Touril”. A Tertúlia muda
de espaço físico, mas mantêm viva a sua História e Tradições.
“ O Touril” tem como principais objetivos:
• Manter viva a Tradição tão característica da cidade de Vila Franca de Xira;
• Abrir o espaço a todos aqueles que o queriam visitar;
• Promover eventos que chamem todos os Vila-Franquenses, bem como outros a viver a cidade
e a conhecer as suas Tradições!!!

